BESLUITENLIJST t.b.v. PERSCONFERENTIE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 3 februari 2021
1.

Bestemmingsplan Haren Raadhuisplein tussenuitspraak Raad van State
Het college besluit:
1.

kennis te nemen van de tussenuitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 4 november 2020;

2.

de raad voor te stellen de overwegingen en motiveringen overeenkomstig
dit voorstel over te nemen en conform de tussenuitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 4 november 2020 de
wijzigingen in het bestemmingsplan Haren Raadhuisplein, digitaal vervat
in het gml bestand NL.IMRO.0014.BPHR13INBR-VA03 overeenkomstig dit
voorstel, één en ander in aanvulling op en met behoud van de punten in
het besluit van 25 september 2019 vast te stellen;

3.
2.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Notitie reikwijdte en detailniveau Stadshavens
Het college besluit:
1.

de notitie reikwijdte en detailniveau Stadshavens vrij te geven voor
inspraak en overleg;

2.

de notitie reikwijdte en detailniveau Stadshavens met bijlagen gedurende
6 weken ter inzage te leggen en overleg te voeren met betrokken
instanties;

3.

de brief aan de raad over de notitie reikwijdte en detailniveau Stadshavens
vast te stellen.

3.

Jaarverslag Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) 2019-2020
Het college besluit:
1.

het jaarverslag Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)
2019-2020 vast te stellen;

2.

de brief aan de raad over het Jaarverslag Leerplicht en Regionaal Meld- en
Coördinatiepunt (RMC) 2019-2020 vast te stellen.

4.

Ontwerpbestemmingsplan Midscheeps 3
Het college besluit:
1.

het inspraakrapport voorontwerpbestemmingsplan Midscheeps 3 vast te
stellen;

2.

het ontwerpbestemmingsplan Midscheeps 3 gedurende zes weken ter
inzage te leggen;

3.

te bepalen dat gedurende deze termijn schriftelijk kan worden gereageerd;

4.

de brief aan de raad over het ontwerpbestemmingsplan Midscheeps 3 vast
te stellen.

5.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO CDA over invoering betaald parkeren
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 van het CDA over
invoering betaald parkeren vast te stellen onder mandaat aan wethouder
Broeksma voor redactie.

6.

Beantwoording vragen ex art. 38 RvO van D66 over data, algoritmes en de
gemeente
Het college besluit de beantwoording van de vragen ex art. 38 RvO van D66 over
data, algoritmes en de gemeente gewijzigd vast te stellen.

7.

Woningbouwproductie 2020 - 2021
Het college besluit de brief aan de raad over de woningbouwproductie 2020 2021 vast te stellen.

8.

Stand van zaken basisbanen
Het college besluit de brief aan de raad over de stand van zaken basisbanen vast
te stellen onder mandaat aan wethouder Bloemhoff voor redactie.

9.

Uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen
Het college besluit:
1.

het uitvoeringsprogramma brandveilig gebruik gemeentelijke gebouwen
vast te stellen;

2.

de raad voor te stellen:
I.

kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma brandveilig
gebruik gemeentelijke gebouwen;

II.

de omvang van het uitvoeringsprogramma vast te stellen op
€ 5.955.000,-- verdeeld over de programma’s kernvastgoed
€ 2.425.000,-- Cultuur € 420.000,-- Onderwijs € 1.205.000,-Sport € 315.000,-- Welzijn € 1.460.000,-- en Overhead
€ 130.000,--;

III.

de structurele kosten van het programma van 2021 en 2022
ad € 2.238.000,-- te dekken uit: € 150.000,-- (structureel)
meerjarenbeeld 2022;

IV.

de incidentele kosten van het programma 2021 en 2022
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ad € 1.895.000,-- te dekken uit:
- € 601.000,-- onderhoudsvoorziening kernvastgoed;
- € 404.000,-- reguliere (onderhouds)budgetten begroting 2021
Vastgoedbedrijf;
- € 890.000,-- reguliere (onderhouds)budgetten begroting 2022
Vastgoedbedrijf;
V.

voor de uitvoering een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte
van € 2.238.000,-- en dit te dekken uit het meerjarenbeeld
brandveiligheid (€ 150.000,-- Structureel);

VI.

de dekking van de kosten van € 1.822.000,-- voor het programma
2023 en verder te betrekken bij de begroting 2022;

VII.

vanuit de onderhoudsvoorziening kernvastgoed € 231.000,-- over
te hevelen naar de onderhoudsvoorziening Welzijn en € 38.000,-naar de onderhoudsvoorziening Cultuur;

VIII.

de incidentele dekking 2021 met € 9.000,-- € 340.000,-- en
€ 55.000,-- over te hevelen naar de programma’s Cultuur,
Onderwijs en Welzijn vanuit Kernvastgoed;

IX.

de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig
te wijzigen;

3.

het raadsvoorstel vast te stellen;

4.

de gemeente begroting 2021 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te
wijzigen.

10.

Beleidskader Inburgering
Het college besluit:
1.

de raad voor te stellen het beleidskader voor de nieuwe Wet inburgering in
Groningen 2022 - 2025 vast te stellen;

2.
11.

het raadsvoorstel vast te stellen.

Uitvoering motie schoonmaak
Het college besluit:
1.

de motie van de raad om de schoonmakers in dienst te nemen uit te
voeren;

2.

de directie I&S opdracht te geven om een aanbesteding schoonmaak op te
starten voor een periode van twee jaar met twee optiejaren;

3.

de directie I&S opdracht te geven om te starten met een project om de
nieuwe schoonmaakorganisatie binnen de gemeente Groningen op te
zetten met een startdatum van 1 november 2023;

4.

de incidentele meerkosten en transitiekosten 2021 van in totaal € 56.000
te dekken uit de Algemene Reserve en de begrotingswijziging daartoe mee
te nemen in de verzamel-begrotingswijziging 1e kwartaal 2021;
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5.

de incidentele meerkosten en transitiekosten 2022 en 2023 van in totaal
€ 444.000,-- te dekken uit voorbeslag beschikbare middelen begroting
2022;

6.

de structurele kosten 2023 en verder voor de meerkosten afdeling
schoonmaak, oplopend tot circa € 830.000 in 2028, te betrekken bij het
begrotingsproces voor de begroting 2022;

7.

de brief aan de raad over de uitvoering van de motie schoonmaak hierover
vast te stellen onder mandaat aan wethouder Chakor voor redactie.
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